Πολιτική Προστασίας τοσ Παιδιού

Τα Ξελνδνρείν Kefalos Hotels θαη ην πξνζσπηθό ηνπ έρνπλ θαζήθνλ λα θξνληίδνπλ θαη λα
πξνζηαηεύνπλ ηα παηδηά πνπ θηινμελνύληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Η πνιηηηθή Πξνζηαζίαο
ηνπ Παηδηνύ θαη ε δέζκεπζε ησλ μελνδνρείσλ Kefalos Hotels, είλαη λα πξνζηαηεύεη ηα
δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από ηελ θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε.
Τα μελνδνρεία Kefalos Hotels ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ
παηδηώλ κέζα από ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνύ πνπ
έρνπλ πηνζεηεζεί από ηα μελνδνρεία
Όιν ην πξνζσπηθό ησλ Kefalos Hotels ελδέρεηαη λα βξεζεί κάξηπξαο ζε κηα κνξθή
θαθνπνίεζεο, βιέπνληαο ύπνπηα θπζηθά ζεκάδηα ή αλεζπρεηηθή ζπκπεξηθνξά (εο) από έλα
παηδί ή κε ην λα ελεκεξσζνύλ γηα κηα εηθαδόκελε θαθνπνίεζε από ην παηδί άκεζα ή έκκεζα.
Οη δηαδηθαζίεο είλαη ζε ηζρύ, γηα λα κπνξέζεη ν ππάιιεινο λα ηεξαξρήζεη νπνηεζδήπνηε
αλεζπρίεο πνπ κπνξεί λα έρεη, πνπ κε ηε ζεηξά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ αξκόδηα αξρή.
Η θαηαγγειία γηα ηζρπξηζκό θαθνπνίεζεο παηδηώλ είλαη έλα πνιύ ζνβαξό πξάγκα θαη ζα πξέπεη
λα εμεηάδεηε πξνζεθηηθά, ιακβάλνληαο σζηόζν θακία ελέξγεηα δελ απνηειεί επηινγή γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ παηδηώλ.

Οδηγίες προς ηο προζωπικό
Οη αθόινπζεο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη από όινπο ηνπο ππαιιήινπο:
• Εάλ ην πξνζσπηθό, πιεξνθνξεζεί γηα έλα δήηεκα πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ, είηε
κέζσ ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο ηεο θαθνπνίεζεο ή εάλ πεξηήιζε ζε γλώζε ηνπο, ή αλ έρεηε
νπνηαδήπνηε αηηία αλεζπρίαο, πξέπεη λα ην αληηκεησπίζεη σο πξσηεύνλ, θαη λα αληηκεησπηζηεί
ακέζσο.
• Εάλ ην πξνζσπηθό επηζπκεί λα δεηήζεη ζπκβνπιέο ζε ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ ή
κία αλεζπρία, κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο ή ηνλ Υπεύζπλν
Υπεξεζίαο
• Είλαη επζύλε ηνπ θάζε ππαιιήινπ λα αλαθέξεη ηπρόλ αλεζπρίεο όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα
ησλ παηδηώλ ζηνλ πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο ηνπο ή ζηνλ Υπεύζπλν Υπεξεζίαο.
• Ο Υπεύζπλνο Υπεξεζίαο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο αλαθέξεη ηπρόλ αλεζπρία ζηνλ
Επίηξνπν γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ γηα ζπδήηεζε θαη πηζαλή παξαπνκπή ζηελ αξκόδηα
αξρή.
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